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Quixx Zatoki spray do nosa 30 ml
 

Cena: 18,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać spray do nosa

Producent BERLIN-CHEMIE AG

Rejestracja wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  100 ml QUIXX Zatoki zawiera 84,6 ml naturalnej wody morskiej, 15,4 ml wody oczyszczonej oraz 0,015 ml olejku z eukaliptusa
Wskazania:  QUIXX Zatoki Spray do nosa to wyrób medyczny do stosowania na błonę śluzową jamy nosowej. Oczyszcza i nawilża
śluzówkę nosa oraz wspomaga udrażnianie nosa. Polecany do stosowania przez osoby dorosłe i dzieci od 6. roku życia przy
niedrożności nosa i zatok. Wskazany do stosowania w przebiegu przeziębienia i grypy.
Opis produktu:  Spray do nosa QUIXX Zatoki zawiera hipertoniczny roztwór soli morskiej z Oceanu Atlantyckiego wraz z minerałami i
pierwiastkami śladowymi oraz olejek eukaliptusowy. Preparat oczyszcza jamę nosową, wypłukuje z nosa kurz i alergeny, zmniejsza
obrzęk błon śluzowych, ułatwia udrożnienie przewodów nosowych i ujść zatok przynosowych. Rozrzedza wydzielinę i ułatwia swobodne
oddychanie. Olejek eukaliptusowy dodatkowo zapewnia intensywne uczucie świeżości. Spray skutecznie łagodzi zatem objawy
spowodowane niedrożnością nosa i zatok w przebiegu przeziębienia i grypy. W aktywny sposób oczyszcza przewody nosowe
pozostawiając silne uczucie świeżości. Zawiera tylko naturalne składniki i nie powoduje uzależnienia. Posiada specjalny
przeciwbakteryjny filtr.
Sposób użycia:  Dzieci po 6. roku życia: 1–2 rozpyleń do każdego nozdrza 2–3 razy na dobę.
Dorośli i młodzież: 1–3 rozpyleń do każdego nozdrza 2–3 razy na dobę.

Wstrząśnij przed użyciem.
Po każdym użyciu oczyść dyszę aplikatora.
Długość stosowania preparatu określi lekarz.
Status:  wyrób medyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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